Opleiding 'Het stelsel van basisregistraties in gebruik'

Wilt u dat uw gemeente het stelsel van basisregistraties succesvol
implementeert en gebruikt? Volg dan de opleiding 'Het Stelsel in
Gebruik'.
Implementatie bepaalt succes
Het stelsel van basisregistraties houdt gemeenten al jaren bezig. Het opbouwen en aanreiken van de ‘bouwstenen’
vormt binnen de gemeente de eerste stap om te komen tot het stelsel. Daarna moeten relaties tussen de bouwstenen
worden gelegd. Maar is dit het stelsel? Eigenlijk beschikten gemeenten al voor de introductie van de basisregistraties
over een werkend stelsel, namelijk de gemeentelijke bedrijfsvoering. Tenslotte: zaken werden afgehandeld,
vergunningsaanvragen beoordeeld, burgerverzoeken behandeld, etc. Er was en is een stelsel en het werkt. De
introductie van de basisregistraties zou ten opzichte van dit werkende stelsel een verbetering moeten zijn, een
doorontwikkeling van het bestaande stelsel. In potentie lijkt de toegevoegde waarde ook groot. Het zou moeten leiden
tot een efficiëntere, goedkopere en optimale bedrijfsvoering. In welke mate deze verbetering daadwerkelijk door
gemeenten verzilverd wordt, hangt echter voor een groot deel af van de wijze waarop het geïmplementeerd wordt.

Inhoud opleiding
Deze opleiding gaat in op het stelsel van basisregistraties en de wijze waarop u dit binnen uw gemeente succesvol
implementeert en gebruikt. Met het uitgangspunt dat het stelsel een middel is, kijkt u met de andere deelnemers en
docenten hoe u dit stelsel in kan zetten voor de doorontwikkeling van uw organisatie. Ook uw rol hierin wordt concreet.
Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals:


het binnengemeentelijk beheer en gebruik en de wijze waarop u deze intern organiseert;



de stelsel-rollen die binnen de organisatie belegd en met elkaar verbonden moeten worden;



de relatie van het stelsel met de primaire processen en de kwaliteit van dienstverlening en



de wijze waarop u als gemeente met het stelsel kunt bezuinigen.

Door afwisseling van theorie en praktijk, leert u hoe u het stelsel binnen uw gemeente verbetert.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor gemeentelijke medewerkers en managers die binnen het stelsel een organiserende,
coördinerende of leidinggevende rol hebben. Dit kan zijn vanuit een bepaald informatiedomein (vastgoed, geo, WOZ) of
de I&A-hoek, maar ook vanuit de sociale hoek binnen de gemeente of vanuit de thema’s wijkgericht werken,
duurzaamheid, integrale dienstverlening of het KCC.
Bent u binnen uw gemeente verantwoordelijk voor, betrokken bij of werkzaam met het stelsel (als gebruiker of
beheerder) dan bevelen wij deze opleiding van harte aan.

Praktische informatie
Neem contact op met DataLand 088-3282000 om te informeren naar de cursusmogelijkheden.

Resultaat van de opleiding
Na het volgen van deze opleiding:


heeft u inzicht in het verband tussen het stelsel, de primaire processen van uw gemeente en de kwaliteit van
dienstverlening;



doorziet u de afhankelijkheden binnen het stelsel, de noodzakelijke stelselrollen en de wijze waarop u deze
kunt organiseren, beleggen en verbinden;



kent u de baten en toegevoegde waarde van het stelsel en de voorwaarden om deze te realiseren;



weet u hoe u met het stelsel kunt bezuinigen;



heeft u handvatten om het stelsel van basisregistraties binnen uw gemeente succesvol te implementeren.

Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit drie dagen die een samenhangend geheel vormen. Docenten met veel kennis en ervaring
verzorgen de lesdagen.


Pieter van Teeffelen (Dataland) gaat in op het binnengemeentelijk gebruik van het stelsel, de organisatie ervan
en de baten van het stelsel;



Gerlof de Haan (Geon) behandelt de toegevoegde waarde van het stelsel bekeken vanuit de primaire
processen van de gemeente;



Roland van de Boel (IntAct) reikt u handvatten aan om binnen uw eigen organisatie aan de slag te gaan. Hij
introduceert drie rollen die van cruciaal belang zijn voor het succes van het stelsel. Daarnaast behandelt hij het
beheer van het stelsel en de problemen waar veel gemeenten nu tegenaan lopen.

Interesse?
Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met DataLand, telefoon (0182) 396 010 of mail naar
opleidingen@dataland.nl.

